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LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016  
DRUMSÖSTIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 
 
 
Säätiön 71. toimintavuosi Stiftelsens 71. Verksamhetsår 

 
 
 

1. LAUTTASAARI VUONNA 2016 JA KEHITYSNÄKYMÄT 
 

Kansantalouden kehitysarviot ovat käyneet positiivisemmiksi vuotta 2017 
lähestyttäessä. Teollisuuden ( +2%) ja palvelujen ( +4%) kysynnän kasvu on parantanut 
työllisyysastetta (+0,8% ) ja kotimaisen kysynnän lisäksi vientikin osoittaa elpymisen 
merkkejä. Julkisen talouden velan ennakoidaan päätyvän aikaisemman arvion 
mukaiseen neljään miljardiin. 

 
Pörssikurssien kehitys on ollut vuosivertailussa selvästi positiivinen  (OMX Helsinki  
+3,1 %).  Asuntojen ja vuokrien hintakehitys on ollut suurissa taajamissa nouseva, 
Helsingissä +4% ja Lauttasaaressa +7% (Vattuniemi) ja +3% (00200-alue). Uusien 
asuntojen hintavaikutus Vattuniemessä on ollut merkittävä. 

 
Lauttasaaren julkisten-, yksityisten- ja kulttuuripalvelujen määrä ja laatu paranevat 
merkittävästi.  Jo v. 2016 puolella avautunut Kauppakeskus Lauttis monipuolistaa ja 
modernisoi vähittäiskaupan ja ravintola-alan tarjontaa. Ala-asteen (ent. Kuvasammon 
talo) ja LYK:n liikuntatilojen rahoituspäätökset parantavat saaren koulu- ja 
liikuntaoloja toteutuessaan. Liikuntatilojen laajennuksen käynnistäminen riippuu 
kuitenkin yhä loppurahoituksen järjestymisestä. Koko sotien jälkeisen ajan odotettu 
Lauttasaaren kartanon kunnostus lisää kulttuuripalveluja saarellamme. Myös Metron 
käynnistymistä on perusteltua odottaa v. 2017 aikana. 

 
Näiden kehityskohteiden valmistuminen parantaa myös yleistä kaupunginosamme 
viihtyisyyttä niihin liittyvän infrastruktuurirakentamisen tultua päätökseen.  

 
Ennen uuden yleiskaavan täytäntöönpanoa rakentamisen odotetaan hidastuvan 
Lauttasaaressa, jossa kasvupotentiaali tulee olemaan Länsiväylän varrella ja 
Koivusaaressa. 

 
1.1. Tilastotietoa 

 
Säätiö seuraa jatkuvasti Lauttasaaren yhdyskunnan kehitystä, mm. väkilukua, 

ikäjakaumaa ja valmistuneita asuntoja. Näin se voi ottaa muutokset huomioon 

suunnitellessaan toimintansa painopistealueita.  

Vuonna 2016 Lauttasaaren väkiluku kasvoi 1,4 % edellisvuoteen verrattuna (vuosi 
2015 +1,7 %). Kasvu siis jatkui, joskin prosentuaalisesti hiukan aiempia vuosia 
maltillisempana. Mittava asuntorakentaminen näkyi valmistuneiden asuntojen 
määrän selkeänä kasvuna. 
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Lauttasaaren väestön ikäjakauma 1990-2015  sekä ennuste 2022-2025 
 

 
 

 
 

 
 

Lauttasaaren syntyneet lapset ja valmistuneet asunnot  1990-2015  
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Lauttasaaren  väestökehitys 1990-2015 sekä ennuste 2022-2025 
 

 
 
 

 

Väestöennusteita on päivitetty jonkin verran alaspäin, mutta siitä huolimatta 25 000 

asukkaan rajan ennakoidaan rikkoutuvan vuonna 2025.  

*Vuoden 2016 tieto ei ole vielä saatavilla 

Tilastojen ja ennusteen lähde: Helsingin seudun aluesarjat tilastokanta 

1.2. Palvelut 
 

Päätöksiä lisääntyvän väestön kasvavan lapsimäärän tarpeisiin tehtiin vuonna 2016 
sekä koulujen että päiväkotien osalta. Uuden Isokaaren päiväkodin asemakaava 
vahvistettiin 17.2.2016 ja Myllykallion ala-aste sai lisätiloja koulun viereisestä 
Hedengrenin talosta syyslukukauden alkaessa. 

 
Vattuniemeen tulossa olevat uusi koulu ja päiväkoti ovat sijoittumassa toimisto-
rakennukseen Vattuniemenkuja 4:ssä. Suunnitelmat rakennuksen peruskorjauksesta 
koulun ja päiväkodin käyttöön ovat jo pitkällä, mutta sopimusta rakennuksen tulevasta 
käytöstä ei ole vielä vahvistettu. 

 
Länsimetron liikenteen aloitus myöhästyi suunnitellusta elokuun puolivälistä, 
lopullista varmuutta liikenteen aloitusajankohdasta ei vieläkään ole. Entiset bussilinjat 
lopetettiin 15.8.2016 ja liikenne on hoidettu väliaikaisratkaisuna metron alkua 
odotellessa. Metron rakennustöiden keskeneräisyys on haitannut merkittävästi myös 
maanpäällistä liikennettä, sillä Otavantie ja Gyldenintie olivat poikki vuoden 2016 
loppuun asti. 
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Lauttasaaren metroaseman yhteyteen rakennettu uusi kauppakeskus Lauttis valmistui 
aikataulun mukaisesti joulumarkkinoille ja paransi huomattavasti koko Lauttasaaren 
palvelutarjontaa. 
 
1.3. Kaavoitus  
 
Kaavoituksen osalta lauttasaarelaisten huomio kiinnittyi vuonna 2016 uuteen 
yleiskaavaan sekä Lohiapajanlahden asemakaavaan. Näiden lisäksi vahvistettiin 
joitakin pieniä tonttikohtaisia kaavamuutoksia. 

 
Vuodenvaihteessa 2015-16 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta toimitettiin 
yhteensä 1444 muistutusta, joista 121 kpl koski Lauttasaarta. Suuresta muistutusten 
määrästä huolimatta yleiskaavaehdotukseen oli tehty vain vähäisiä muutoksia, kun se 
tuotiin vahvistettavaksi syksyllä ja yleiskaava vahvistettiin valtuustossa 26.11.2016.  

 
Yleiskaavan pääteemat Lauttasaaressa, Länsiväylän kaupunkibulevardi ja pohjoisosan 
kantakaupunkimerkinnät säilyvät muuttumattomina, pieniä tarkennuksia tehtiin 
viheralueiden reunamilla. Kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyt mallinnuskuvat 
Länsiväylän ympäristöstä näyttävät vielä mittakaavaltaan kohtuullisilta ja inhimillisiltä, 
mutta itse yleiskaavan merkintä, jossa rakennusoikeutta ei ole rajoitettu aiheuttaa 
pelkoa huomattavasti rankemmasta rakentamisesta kuin näissä kuvissa on esitetty. 

 
Loppukesästä 2015 nähtävillä ollut Lohiapajanlahden asemakaavaehdotus sai 
lauttasaarelaiset aktivoitumaan. Kaavaehdotuksesta tehtiin yhteensä 46 muistutusta, 
joista huolimatta 15.3.2016 nähtäville tuotu korjattu ehdotus sisälsi vain vähäisiä 
muutoksia. Tästä korjatusta ehdotuksesta tehtiin vielä 12 muistutusta ja uusi korjattu 
ehdotus tuli nähtäville 11.10.2016. Kaavaehdotukseen on tehty vähäisiä tarkennuksia 
lähinnä ELY-keskuksen ja kaupunginmuseon muistutusten johdosta, kaavan valmistelu 
on vielä kesken ja se tullee vahvistettavaksi vuoden 2017 aikana. 

 
2. LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTA VUONNA 2016 

Säätiön toiminnan tarkoitus  

Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea lauttasaarelaisten paikallisia etuja ja lautta-
saarelaisia hyödyttävää harrastustoimintaa sekä Lauttasaaren kotiseututoimintaa ja 
kehitystä.  
 
Tarkoituksen toteuttaminen  

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan seuraamalla Lauttasaaren ja sen lähialueiden kehitystä 
ja lauttasaarelaisten yhteisiä tarpeita. Säätiö pyrkii parantamaan ja kehittämään 
liikunta-, kulttuuri-, sivistys- ja muun harrastustoiminnan edellytyksiä harjoittamalla 
yhteistyötä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Säätiö myöntää näille 
yhteisöille avustuksia ja stipendejä sekä tekee kotiseututyötä ja muutoinkin tukee 
taloudellisesti säätiön päämäärien mukaisia pyrkimyksiä.  

 
2.1. Toimintatuet  

Toimintatukihakemuksia tuli 33 yhteisöltä, jotka jakaantuivat seuraavasti :  Kasvatus, 
koulutus (15), Kulttuuri (5),  Urheilu, liikunta (8), Muu harrastus ja virkistystoiminta (5).   
Toimintatukia myönnettiin 30 yhteisölle. 
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Toimintatukien jakoon oli budjetoitu 40 000 euroa, josta jaettiin 38 900 euroa.  Tukia 
haettiin euromääräisesti  kaksinkertainen määrä (79 663 euroa).   Useimmille saajille 
myönnettiin anottua summaa pienempi tuki. 
 

HAKIJA KÄYTTÖTARKOITUS             TUKI  

Kasvatus, koulutus     

Barnavårdsförening i Finland Drumsö eftis askartelumateriaali ym. 500 

Folkhälsan Drumsö daghemmet Tallen toiminta-avustus 600 

FF daghemmet Tärnan kevättapahtuma 500 

FF daghemmet Kvarnberget Måsen tasa-arvokoulutus 300 

Kielikylpypäiväkoti Sälen vanhempainyhdistys kalusteet, tarvikkeet 800 

Lauttasaaren ala-aste, vanhempainyhdistys digitaaliset oppimisvälineet 800 

Lauttasaaren Yhteiskoulu luokka 8C opintomatka 500 

Lauttasaaren Yhteiskoulu stipendit, luokkaretket ym. 4000 

MLL Lauttasaaren paikallisyhdistys r.y. luento, seminaari 1000 

Myllykallion ala-aste, luokka 4K leirikoulu 500 

Myllykallion ala-aste, luokka 5K yhteisöllisyyskoulutus 400 

Päiväkoti Lokin vanhempainyhdistys tarvikkeet 500 

Päiväkoti Särjen vanhempainyhdistys  jalkapallomaalit 500 

The Lauttasaari English Playschool tabletit, kevätretki 800 

Yhteensä   11700 

Osuus avustuksesta 
 

30 %     

Kulttuuri       

Lauttasaaren Laulajat ry toimintatuki 1500 

Lauttasaaren musiikkiopisto vapaa-oppilaspaikat 3500 

Lauttasaaren orkesteriyhdistys ry toimintatuki 3000 

Lauttasaari-Seura Saarielämää-kirja 2 4000 

Yhteensä   12000 

Osuus avustuksesta 
 

31 %     

Urheilu, liikunta     

Dicken                                   toiminta-avustus 4000 

Helsingfors Segelklubb r.y. nuorten jollapurjeduskoulu 1000 

Helsingin Kiekko-Tiikerit s.2006 toimintatuki 500 

Lauttasaaren Kisa-Siskot r.y. toimintatuki 800 

Lauttasaaren Pyrintö r.y. lasten liikuntavälineet, salivuokra 800 

Porkkala PoloX junioriturnaus, kilpamatka 500 

Topola            lasten toiminta, valmentajakoulutus, 
kesäleiri. 

4500 

Yhteensä   12100 

Osuus avustuksesta 
 

31 %     

Muut harrastus ja virkistystoiminta     

Drumsö pensionärer r.y. 40-vuotisjuhla, virkistysmatka 500 

Lauttapartio r.y. 70-vuotisjuhlat  1000 

Lauttasaaren Senioritalon kannatusyhdistys virkistystoiminta 600 

Lauttasaaren Shakkikerho ry toimintatuki 200 

Lauttasaaren VPK historiateos 800 

Yhteensä   3100 

Osuus avustuksesta 
 

8 % 

Kaikki yhteensä   38900 
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Tukia myönnettäessä otettiin huomioon hakemusten perustelut, toiminnan laajuus ja 
laatu, hakijayhteisön ikärakenne ja muilta tahoilta saadun rahoituksen osuus. 
Hakemuksia pyrittiin käsittelemään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.   Päätök-
senteossa painotettiin mm. seuraavia tekijöitä: 

 
- saman tyyppistä toimintaa harjoittavien yhteisöjen tuki on tasapuolista  
- tukea annetaan yhteisöille, joiden saama julkinen tuki ei kata kaikkia toiminnan 
-  kustannuksia 
- toiminnan piirissä  merkittävä osa saaren nuorista  
- hakijayhteisöllä kustannuksia aiheuttava merkkivuosi 
- toiminta rikastuttaa merkittävästi saaren kulttuurielämää  
- toiminta lisää saaren yhteisöllisyyttä 
- toimii saaren asukkaiden edustajana viranomaisiin päin 
- tuki mahdollistaa monipuolisen nuorisourheilun harrastamisen  
- tuetaan kaikkein ikäryhmien erityisesti senioreiden harrastus- ja virkistystoimintaa 

 

2.2. Muut tuet ja tunnustukset   

Pronssinen pro Lauttasaari –mitali ojennettiin Lauttasaaren kirkolla 6.12.2016 
pidetyssä itsenäisyysjuhlassa Lauttasaari-Seuran puheenjohtaja Katri Penttiselle 
tunnustuksena hänen ansioistaan aktiivisena seuran sekä sen palkatun ja luottamus-
henkilöstön toiminnan kehittäjänä. 

 
Lauttasaaren orkesterin johtaja Ahti Valtosen 20 vuoden toiminta saaren musiik-
kikulttuurin kehittäjänä huomioitiin samassa tilaisuudessa lahjakortilla.  

 
2.3. Muu kotiseututoiminta   

Lauttasaaren kartano   

Lauttasaaren kartano siirtyi Koneen Säätiön omistukseen edellisen vuoden 
kesäkuussa. Koneen Säätiö on tiedettä ja taidetta tukeva säätiö, jonka toiminnassa 
painottuvat monialaisuus, kokeilevaisuus, rajojen ylittäminen, ennalta 
määrittelemättömyys ja dynaamisuus.  Lauttasaaren kartanoon siirtyy Koneen Säätiön 
Helsingin toimisto, taiteilijoille tehdään työtiloja ja toisen kerroksen juhlatilassa on 
mahdollista järjestää konsertteja sekä apurahojen jakoon liittyviä tilaisuuksia. 
Lauttasaaren kartanon remontin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2017. Myös 
Punainen Huvila korjataan, jonka jälkeen Lauttasaari-Seura ja Lauttasaari-Lehti 
jatkavat siellä toimintaansa.   
 
Liikuntahallihanke  

Lauttasaaren liikuntahallihankkeen edistymistä on seurattu tarkoin.   Saarella on tällä 
hetkellä riittämättömästi yleisiä liikuntatiloja, ja Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntasali 
on peruskorjauksen tarpeessa. Projekti liikahti merkittävästi eteenpäin, kun 
kaupunginhallitus myönsi 9.5.2016 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys 
ry:lle 3,1 miljoonan euron suuruisen koululainan.  Ensimmäisenä ja kiireellisimpänä 
kohteena on alkuperäisessä kunnossa olevan liikuntasalisiiven korjaus.   

 
Kirkon projekti syrjäytymisen ehkäisemiseksi  

Säätiö jatkoi Lauttasaaren seurakunnan ”Yhdessä Lauttasaari” – projektin tukemista. 
Projektin tavoitteena on yhteisöllisen toimintamallin kehittäminen yksinäisyyden ja 
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syrjäytymisen ehkäisemiseksi Lauttasaaressa. Projekti alkoi vuonna 2015 ja jatkuu 
vielä vuonna 2017. Tarkoituksena on luoda pysyvä ja kustannustehokas toimintamalli, 
jonka avulla tuetaan asukkaiden omia voimavaroja järjestämällä tapahtumia asukkaita 
kuuntelemalla ja osallistuttamalla.  Samalla tapahtumat ovat työpajoja, joissa 
kehitetään ”Larun Olohuoneen ” toimintaa fyysisesti ja virtuaalisesti yhteiseksi 
kokoontumispaikaksi.   
 
Projektia tuettiin 4000 eurolla, mikä tuloslaskelmassa on kirjattu toimintatuet riville. 

 
Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan suunnittelu Lauttasaaressa 

 
Lauttasaari-Seura käynnisti keväällä hankkeen juhlia 100 vuotta täyttävää Suomen 
valtiota Lauttasaaressa. Valtioneuvoston kanslia hyväksyi hankkeen Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Tämä oikeuttaa käyttämään Suomi 
100 -tunnusta ja on yleistä Suomi 100 – viestintää.  Hankkeessa on mukana yli 30 
lauttasaarelaista yhteisöä.  Lauttasaaren säätiö on yksi hankkeen koordinaatioryhmän 
jäsenistä. 

 
2.4. Tilaisuudet   
 
Itsenäisyysjuhla   

Itsenäisyysjuhla järjestettiin Lauttasaaren kirkolla 6.12. perinteisin menoin yhteis-
työssä Lauttasaari-Seuran ja Lauttasaaren seurakunnan kanssa. Juhlapuheen piti 
suurlähettiläs, valtiosääntöoikeuden dosentti Ora Meres-Wuori.  Puheessaan Oras-
Meres mm. ilmaisi huolensa, että Lauttasaaressa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 
toimintaa ei ole painavasti otettu huomioon ympäristöasioissa. Hän esitti 
toivomuksen, että kuntalaisten kohtuulliset vaikutusmahdollisuudet taataan ja 
luodaan paremmat menettelytavat vuorovaikutukseen luottamus- ja virkamiesten 
kanssa. Juhlassa puhuivat myös Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherra Juha Rintamäki 
sekä Lauttasaari-Seuran puheenjohtaja Katri Penttinen. Lauttasaaren laulajat ja 
Lauttasaaren orkesteri sekä nuoret kansanmusiikkia esittävät viulistit vastasivat juhlan 
musiikista. Kirkkosalissa järjestettyä tilaisuutta seurasi runsaslukuinen lautta-
saarelaisyleisö.   

 
Seppeleenlaskut  

Kaatuneiden muistopäivänä että itsenäisyyspäivänä Lautasaaren säätiön ja 
Lauttasaari-Seuran hallituksen edustajat laskivat seppeleen Lauttasaaren sankari-
haudoille.  

 
Tervehdykset  

Lauttapartio täytti 70 vuotta 23.4.2016.  Juhlatilaisuus järjestettiin Poliisien Majalla 
Lauttasaaressa.  Säätiö onnitteli juhlivaa partiota pienellä rahalahjoituksella. 

 
Lauttasaaren VPK täytti 3.9.2016 100 vuotta.  Yhteisölle annettiin 500 euron lahjoitus. 
Hallintoneuvoston jäsen Tom Hynninen vei juhlaan Lauttasaaren säätiön 
tervehdyksen. Tilaisuudessa julkistettiin VPK:n historiikki, jonka tekoa säätiö on 
tukenut. 
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2.5. Kannanotot  

Lauttasaaren säätiön muistutus Helsingin yleiskaavaluonnoksesta toimitettiin 
Helsingin kaupungin kirjaamoon 27.1.2016. Säätiön muistutuksessa todettiin, että 
yleiskaavaehdotuksen kaupunkikaava on tehty liian viitteelliseksi ja karkeajakoiseksi. 
Liitteinä olevissa teemakartoissa kulttuuriympäristö ja luontoarvot on paremmin 
dokumentoitu.  Koska vain kaupunkikaava on oikeusvaikutteinen dokumentti, tulisi 
kaavaa täydentää teemakarttojen sisällöllä. Lauttasaaren säätiö esitti kantanaan 
seuraavaa: 
 
1. Merkitään karttaan Lauttasaaren olevat puistoalueet: Kotkavuori, Lemissaari, 
Nackapuisto sekä  Länsiulapanniemestä Myllykalliolle johtava viheryhteys. 
 
2.  Merkitään karttaan vastakunnostettu liikuntapuisto nykyiselle paikalleen. 
 
3.  Pienennetään korttelitehokkuutta kulttuurihistoriallisesti merkittävillä alueilla  
muuttamalla korttelimerkinnäksi yleensä ”Asuntovaltainen alue A2” ja säilyttämällä 
merkintä ”Kantakaupunki C2” vain metroaseman lähialueilla. 
 
4.  Vähennetään merentäyttöjä siten, että kantakaupungin rantareitti voidaan säilyttää 
myös Lauttasaaren pohjoisrannalla. 
 
5. Muutetaan tehokkuusluku 1,8 kaavamääräyksen ”Kantakaupunki C2 ” kohdalla 
enimmäismääräksi  

 
3. SÄÄTIÖN HALLINTO 

 
3.1. Hallintoneuvosto 

 
Hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 7.3.2016 HSK:n kokoustiloissa 
Lauttasaaressa. Vuosikokous päätti hallintoneuvoston vahvuudeksi kymmenen (10) 
henkilöä. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pirkko Turunen jättäytyi pois 
hallintoneuvostosta muutettuaan pois Lauttasaaresta. Hallintoneuvostossa 
erovuorossa olivat Pentti Lehtiluoto, Reijo Paussu ja Claes Tallberg. Erovuoroiset 
valittiin uudelleen kaudelle 2016–2018. Turusen jäljellä olevaksi kaudeksi (2016) 
hallintoneuvostoon valittiin uutena jäsenenä Karri Haaparinne. Näin ollen 
hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2016 oli seuraava: 

 
Sirpa Asko-Seljavaara (2015-2017) 
Christer Boije af Gännes (2015-2017) 
Karri Haaparinne (2016) 
Tom Hynninen (2014-2016) 
Risto Karimaa  (2015-2017) 
Pentti Lehtiluoto (2016-2018) 
Michael Nyman (2014-2016) 
Reijo Paussu  (2016-2018) 
Helena Schildt  (2015-2017) 
Claes Tallberg  (2016-2018) 

 
Vuodeksi 2016 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Claes 
Tallberg ja varapuheenjohtajaksi Risto Karimaa. 
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3.2. Hallitus 

 
Hallintoneuvoston vuosikokous päätti, että hallitukseen kuuluu kertomusvuonna viisi 
(5) henkilöä. Hallituksessa erovuorossa olivat Kaija Niemi-Turkama. Hänet valittiin 
uudelleen kaudelle 2016-2018. Näin ollen hallituksen kokoonpano vuonna 2016 oli 
seuraava: 

 
Juha Hölttä  (2015-2017) 
Niclas Köhler   (2014-2016)   
Kaija Niemi-Turkama (2016-2018) 
Juha Petäjä  (2015-2017) 
Hannu Uski   (2014-2016)  

 
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin yksimielisesti Hannu Uski ja 
hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. 

 
3.3. Tilintarkastajat 

 
Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi vuodeksi 2016 KHT-yhteisö Pricewaterhouse 
Coopersin päävastuullisen tilintarkastajan ollessa KHT Timo Etelämäki. Pää-
vastuullinen tilintarkastaja vaihtui kesken kertomusvuoden Timo Etelämäen siirryttyä 
pois tilintarkastusyhteisön palveluksesta. Uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 
tuli KHT Samuli Perälä.  

 
3.4.  Hallituksen kokoukset 
 
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. Kokouksiin osallistui 
myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita seuraavasti:  

 
Säätiön varainhoitaja Nordean edustaja Stefan von Knorring esitteli hallitukselle 
säätiön sijoitussalkun kehitystä sekä vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita kahdessa 
kokouksessa. 

 
Koneen säätiön yliasiamies Anna Talasniemi kävi keskustelemassa Koneen säätiön 
suunnitelmista Lauttasaaren kartanon suhteen. 

 
Hallintoneuvoston jäsen ja liikuntahallihankkeessa aktiivisesti mukana oleva Karri 
Haaparinne kävi selostamassa hallihankkeen tilannetta. 

 
Uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetty Samuli Perälä Pricewaterhouse 
Coopersilta kävi tutustumiskäynnillä ja keskustelemassa säätiölain tulkinnoista. 

 
 

4. SÄÄTIÖN TALOUS 
 

Säätiön varainhoidosta sekä kirjanpidosta on vastannut Nordean Säätiö- ja kirjan-
pitopalvelut yksikkö. Säätiön hallitus on vieraillut Nordeassa kaksi kertaa vuoden 
aikana. Yhteyshenkilönä on toiminut Niclas Köhler.  
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Tilikauden ylijäämä oli 3 209,51 euroa (ed. v. 1563,12) budjetin ollessa -30 800,00 
euroa. Säätiön taseen loppusumma oli 1 323 321,48 (ed. v. 1 322 898,02 euroa). 
Vieraan pääoman määrä taseessa oli 4 271,65 euroa (7 057,70).  

 
Vuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä taloudellisia muutoksia. Vuoden 2016 aikana 
säätiöllä oli vähemmän kertaluontoisia kuluja kuin juhlavuotena 2015. 

 
Sijoitustoiminnan tuottojäämä 70 047,29 euroa alitti hieman edellisen vuoden 
vastaavan (76 955,25 euroa). 

 
5. LÄHIPIIRIANALYYSI  

5.1. Toimintatukien ja stipendien lähipiiriperiaatteet  

Pääsääntöisesti toimintatuet myönnetään järjestöille. Päätettäessä toimintatuista 
varmistetaan, ettei säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen käsityksen mukaan niiden 
jäsenillä tai perheenjäsenillä ole määräysvaltaa toimintatukia saavissa yhteisöissä. 
Myönnettäessä stipendejä yksityishenkilöille säätiö varmistaa lähipiirisuhteen. Nämä 
tapahtuvat käytännössä mm. hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen jääväämisellä 
päätöksenteosta.  

 
5.2. Tuotteiden tai palvelujen ostot  

Edellä kohdassa 5.1. todettuja periaatteita noudatetaan ostettaessa tuotteita tai 
palveluja säätiön toiminnan käyttöön lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä tai yhteisöiltä.  

 
5.3. Päätöksenteko toimintatuista ja stipendeistä  

Säätiön hallitus tekee päätökset toimintatuista ja stipendeistä sille määräaikana 
osoitettujen hakemusten perusteella sen laatiman ja hallintoneuvoston vahvistaman 
talousarvion puitteissa. Päätöksissä pyritään noudattamaan tasapuolisuutta 
huomioiden tuen hakijayhteisöjen toiminnan laajuus ja laatu sekä Lauttasaaren 
yhdyskunnan kannalta sen yleishyödylliset lähtökohdat.  

 
5.4. Toiminta vuonna  2016  

Säätiö ei ole kertomusvuonna antanut sen lähipiiriin kuuluville henkilöille taikka 
yhteisöille lainoja, vakuuksia, avustuksia tai etuuksia taikka tehnyt näitten tahojen 
kanssa mitään muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia.  

 
5.5. Säätiön hallinnon palkat ja palkkiot v. 2016  

Hallintoneuvosto on vahvistanut palkkioperiaatteet. Sen mukaisesti hallinto-
neuvostolle ei makseta kokouspalkkiota.  

 
Hallitukselle maksettava kokouspalkkio on kultakin kokoukselta 90 euroa hallituksen 
jäsenelle ja 150 euroa puheenjohtajalle. Muita palkkoja tai palkkioita ei maksettu. 
Vuodelta 2016 maksetut kokouspalkkiot olivat yhteensä 4410 euroa.  

 
Säätiö ei ole kertomusvuonna antanut sen lähipiiriin kuuluville henkilöille taikka 
yhteisöille avustuksia tai etuuksia taikka tehnyt näitten tahojen kanssa mitään 
muitakaan järjestelyjä, jotka poikkeaisivat säätiön tavanomaisesta sääntöjen 
mukaisesta toiminnasta.  
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